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Marjojen 
suoramyynti 

63 Degrees North 26.1.2021
Arja Raatikainen
Puutarhakonsultointi Arja Raatikainen Oy

Suttisen tila, Laitikkala, Vanhamäki, Suonenjoki, 

Sisältö
• Myyntikanavan valinta: itse vai toiset

• Marjojen myyntikanavat

• Tilan suoramyynti elintarvikelain näkökulmasta
• Pienimuotoinen vähäriskinen toiminta, omavalvonta

• Suoramyyntitilan fyysinen ympäristö

• Myyntitapahtuma

Cepymenews
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Tuotteet
KESÄ, VALO, LÄMPÖ, ILO
Keveys, terveellisyys, raikkaus
HERKULLISUUS
IHANA MAKU
Juurevuus, maaseutu, perinteet
Ilo, onni, elämän parhaat hetket
Ystävät, Juhlat, Arjen juhla
TURVALLISUUS

Mansikkaan liittyvät mielikuvat ovat positiivisia!

Marjoihin liittyy luontaisesti hyvät myyntiargumentit
Käsissä on yksi kesän helmistä!

Lähiruuan kysyntä kasvaa ja suomalainen ruoka on 
arvossaan juuri nyt!

Myynti

• Myynti on yrityksen keino 
tarjota palveluitaan tai 
tuotteitaan asiakkaille 
kasvotusten, puhelimessa, 
tai sähköisessä 
vuorovaikutuksessa. 
Myyntityön kautta 
yritetään saada asiakas 
vakuutettua ja ostamaan 
sitä mitä yrityksellä on 
tarjolla. Wikipedia

• Tehdään ihmiseltä ihmiselle

• Luottamussuhde

• Sitouttaminen
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Oma myynti / toimitus kauppaan tai 
teollisuudelle? Mikä meille sopii?
• Oma myynti

• Hinnoittelun vapaus -> parempi hinta? Onko sinulla hintapelko?
• Sitovuus 
• Markkinatilanteiden muutokset – kuinka reagoin?
• Palvelu – kuka hoitaa?
• Rahan käsittely – miten? Kassa, muu seuranta? Sähköinen 

maksaminen?
• Markkinointi, tunnettuus, opastus tilalle?
• Kannattavuus?
• Itsepoiminta? Valmiiksi poimitut marjat? Fyysinen myyntipaikka?

Toimitus muiden myytäväksi

• Vapauttaa resurssit tilan töihin 
• Oma työmäärä pienenee huomattavasti

• Henkilökuntaa tarvitaan vähemmän, päivän myynti hoidettu 
muutamalla puhelinsoitolla

• Kuinka luotettava kumppani? Pitkäaikaiset hyvät liikesuhteet 
voivat olla iso voimavara

• Kuinka maksut hoidetaan? Käteinen / lasku/ maksujaksot 
(teollisuus). Koska raha on yrityksen käytössä?

• Kuinka hinnat määräytyvät? Miten ja milloin niistä sovitaan?

• Mihin marjat toimitetaan / noudetaanko tilalta?
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Tuoreiden marjojen myyntikanavat

• Tilalta suoraan asiakkaille = Tilamyynti

a) Viljelijän myyntipaikalta suoraan asiakkaille
b) REKO -jakelu

c) Tilalta tori- tai muulle vähittäiskauppiaalle

d) Tilalta leipomolle, jatkojalostajalle tms. ostajalle

e) Jakelu kauppoihin 

• Tukkuun -> jakeluun joko pienemmälle tai suuremmalle alueelle 
(Kesko, Lidl, Tuoreverkko, Pakkasmarja, alueelliset tukut)

a) Viljelijän myyntipaikalta suoraan 
kuluttajille = Oma myyntipaikka

• Myyntipaikka torilla, kaupan edustalla, pysäköintipaikalla = paikassa jossa on 
totuttu tekemään ruokaostoksia (tori) tai jossa on luontainen, mahdollisesti 
marjoista kiinnostuneiden kuluttajien, asiakasvirta

• Myyntipaikka on maksullinen. Torilla isompi tai pienempi maksu (päivä- tai 
vuosisopimukset, kaupungit tai kunnat ylläpitävät, torivalvoja)

• Kauppojen edustojen tai kaupan sisällä hevi-osastoilla olevista myyntipaikoista 
sovitaan kauppiaan (K-kaupat) tai alueellisen osuuskaupan kanssa. Hinnat 
vaihtelevat. 
• Sopimusta tehdessä sovitaan kaikista yksityiskohdista (sähkö, marjojen varastointi kaupan 

kylmiössä, myyntipaikan sijainti, akkujen lataukset, rahan vaihto, sosiaalitilojen käyttö, 
hinta, milloin maksetaan, sisältyykö ALV. jne.)

• Järjestäminen: Logistiikka (marjojen kuljetukset), kassat ja rahaliikenne, 
markkinointi, myyntipaikan kalusteet

• Työntekijöiden perehdytys: työn kuva, myyntityöhön koulutus, vastuut jne. 
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Tanska, Kroghs gront Sottrup By 8, 6372 Sottrup, Tanska www.kroghs-groent.dk

• Kroghin perhe viljelee 100 hehtaarin tilaa 
aivan Tanskan eteläosassa. Saksan rajalle on 
matkaa linnuntietä 6 km. Isäntäväki piti 
karjaa 30 vuotta. Ilmasto on lauha, maa ei 
jäädy talvella. 

• Kymmenen vuotta sitten he aloittivat 
mansikan, perunan ja vihannesten 
kasvatuksen. 

• 2010 aloitettiin mehustamon toiminta tilalla. 
Nyt 80 % sadosta myydään tilamyymälästä ja 
omista myyntipaikoilta. Tärkeimmät kasvit 
ovat mansikka ja peruna. He viljelevät 
tuotteita, joita on helppo myydä asiakkaille, 
parsaa on helppo myydä. Vadelmaa on vähän 
ja parsa myydään vihreänä. 
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Kroghs grönt, Tanska

• Mansikat poimitaan suoraan rasioihin ja siirretään kärryillä 
pellolta tilakeskukseen, jossa ne pakataan. 

• Omia myyntipaikkoja on kauppojen yhteydessä, 
liikevaihdosta 70 % tulee viljelijälle ja 30 % kaupalle (?) 

• Isoja omia myyntikojuja on huoltoasemilla, leirintäalueilla 
ym. paikoissa, joissa ihmisiä liikkuu. Ne sijaitsevat 0-70 km 
tilalta länteen ja itään.  

• Osassa on henkilökunta, osa toimii itsepalveluperiaatteella. 
Näistä ei makseta vuokraa, hävikki on yleensä 10-12 %,  ja 
itsepalvelukojut poistetaan, jos niistä varastetaan yli 25 %.

b) Reko-jakelu (Rejäl konsumption, reilua 
kuluttamista)
• Idea: tuottajalta kuluttajalle ilman välikäsiä

• Paikkakunnalle perustetaan REKO-rengas
• Toimii facebook-sovelluksessa

• Perustetaan ryhmä (ylläpitäjä/pitäjät tarvitaan), johon kuluttajat ja 
tuottajat liittyvät mukaan

• Sovitaan jakopaikka, ajat ilmoitetaan fb:ssa
• Jako ”avataan” uudella ilmoituksella.
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Reko-jakelu
Tuottaja laittaa ilmoituksen alle tuotteet, joita kulloinkin tarjoaa jakeluun ja hinnat.

Tuottajalle erittäin helppoa, jakelu ja rahastus 

c) Tilalta tori- tai muulle vähittäiskauppiaalle

• Asiakkaana on tori- tai vähittäiskauppias, noutaa tilalta

• Asiakkaan toiveiden täyttäminen
• Lajike, laatu

• Tilauskäytännöt

• Lämpötila

• Pakkaus, pakkausmerkinnät

• Noutoaika ja –tapa

• Maksu (lasku, käteinen)

• TOIMITUSVARMUUS

• Pitkäaikaiset kauppasuhteet voivat olla hedelmällisiä
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d) Toimitus leipomolle tms. tukkuasiakkaalle

• Asiakkaan toiveet = toimintatapa

• Mansikan laatu (kannallinen, kannaton), toimituserät, 
toimitusajat, toimituspaikat, pakkaukset, logistiikka

• Hinta 

• Maksukäytännöt

• Kirjalliset sopimukset ennakolta

Valio

e) Jakelu vähittäiskauppoihin

• Sovitaan kauppiaiden kanssa hyvissä ajoin

• Ovat kiinnostuneita uutuuksista, tarjoa rohkeasti myös 
kauden aikana

• Toimitusvarmuus elinehto

• Sopimus ennakolta (ainakin suullinen)
• Yhteyshenkilö, hinnan määräytyminen, miten tilaukset hoidetaan, 

laskutuskäytännöt, mihin marjat kaupassa toimitetaan jne.

• Hyvä toimittaja (aikataulu, laatu, toimitusvarmuus) on kaupalle +++

KCM
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Sopimus keskusliikkeen kanssa
• Tehdään kirjalliset sitovat sopimukset

• Lidl, S-ryhmä, Kesko
• Edellyttävät sertifiointia, esim. Laatutarha tai GlobalC.A.P

• Sertifiointi varmistaa tuoteturvallisuuden, ympäristövastuullisuuden 
sekä työsuojelun alan alkutuotantoyrityksissä

Tilan suoramyynti, tilamyynti
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Alkutuotanto , elintarvikelaki säätelee
ruokavirasto.fi - ohjeet
• Alkutuotantoilmoitus

Alkutuotantoilmoitus kunnan 
elintarvikeviranomaiselle
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Pienimuotoinen, vähäriskinen toiminta
Ilman elintarvikehuoneistoilmoitusta

Aitojamakuja.fi/ suoramyynti
• Suoramyynnissä on keskeistä hygieeniset toimintatavat, avoin ja 

luottamuksellinen toiminta sekä asiakaspalveluhalukkuus

• Suoramyynnin muistilista:
• Varmista että myynti- ja säilytyslaatikot ovat puhtaita ja soveltuvat 

elintarvikkeille. Laatikoita ei saa säilyttää kosketuksessa maahan.

• Varmista että tuotteen pakkausmerkinnät, alkuperätiedot ja muut 
mahdolliset käyttöohjeet ovat ajan tasalla.

• Muista lämpötilanhallinnan tärkeys. Keskeiset elintarvikkeiden 
säilytyslämpötilat.

• Myyn torilla oman tilani kasviksia. Minkälaisia pakkausmerkintöjä minulta 
vaaditaan?
Pakkausmerkintöjä ei vaadita, kun tuottaja itse myy tuotteen 
pakkaamattomana (irtomyyntinä) suoraan kuluttajalle tilamyyntinä tai 
torilla. Myyntikyltissä pitää tällöinkin ilmoittaa tuotteen alkuperämaa.
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Omavalvontakuvaus

• https://www.puutarhaliitto.fi/viljelmanlaatutarha/
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Minustako marjojen suoramyyjä? 

• Suomalaiset kaupungistuvat
• Kontaktipinta maatalouteen ja maaseutuun ohenee

• Mökkimatkat, kesäleirit, lomareissut -> maaseudulla vietetty aika, kokemukset -> 
mielikuvan luominen

• Suurin osa elintarvikkeista ostetaan marketeista
• Mielikuva ruuasta luodaan kaupassa
• Mistä ruoka tulee? 
• Suomalaisuus 
Suomalaiset kuluttajat sitoutuneita käyttämään suomalaisia tuotteita, arvostus
• CONVID 19 herätti uudelleen perusarvojen äärelle – mikä elämässä tärkeää 

• Ruoka on tärkeää

Minustako suoramyyjä?

• Suoramyyntitila
• Harvoja paikkoja, johon voi vapaasti tulla tutustumaan maaseutuyritykseen, 

maaseutuun ja ruuan tuotantoon

• Suoramyynti on vastuullista hommaa, sillä tilallasi vieraillut asiakas luo mielikuvaa 
suomalaisesti ruuasta ja ruuan tuottajasta juuri teillä 

• Millainen mielikuva asiakkaallesi jää?

• Mistä mielikuva muodostuu?

• Mitä ainakin pitäisi olla kunnossa?

• Palaako asiakkaasi uudelleen?

• Mistä voit tietää, miten meni?
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Maisema ja fyysinen ympäristö
Tärkeää: Tilalle saapuminen: Luo mielikuvan yrityksestä 
(Ensivaikutelma = tuotteiden ja toiminnan laatu)

• Hyvät opasteet - kaikkialla (ohjaus tilalle, pysäköinti, ohjaus 
myymälään, wc, miten toimitaan…)

• Siisti tilaympäristö (rakennukset maalattu, kaikki romut ja jätteet 
siistitty, hyvät pinnoitteet kulkuväylillä, nurmikot niitetty, rumat 
näkymät peitetty, myymälätilat puhtaat, jätehuolto järjestetty)

• Asiakastiloja riittävästi (paikoitus, wc, tilamyymälä jne.)

• Viihtyisyys plussaa (näkymät, maisemat, kesäkukat, pihakasvit, 
oleskelutilat, hyvin hoidetut kotieläimet, tilan perinteet ja historia, 
harrastukset jne.)

• Mitään ihmeellistä ei tarvita, siisti kokonaisuus. Mutta mikäli olet 
kiinnostunut, tilamyynti tarjoaa paljon mahdollisuuksia. Mitä 
paremmin toimit, sitä runsaammat asiakasvirrat saavutat.

Perusasiat kuntoon: Ilmoita ennakolta, löydyttävä 
kertaklikkauksella netistä

• Aukioloajat

• Sijainti (tarkka, kartta)

• Yhteystiedot, puhelinnumero, sähköposti

• Lajikkeet ja kypsymisaikataulu

• Mitä tuotteita teiltä on saatavilla?

• Mitä muita palveluja teillä on?

• Tarina, kuvat (asiakaspalautteet)

29

30



9.2.2021

16

Itsepoiminta vai valmiiksi poimitut marjat?
• ITSEPOIMINTA    

• Säästöä poimintakustannuksissa

• Asiakkaalle edullisempi kuin valmiiksi poimittu marja (-> kiinnostaa)

• Kokonaisuus pohdittava tarkkaan asiakasnäkökulmasta, täytyy olla miellyttävä 
kokemus

• Kuinka opastetaan pellolle (kuljetus), opastus pellolla, poimintapakkausten punnitus, 
maksaminen

• Kuinka tiedotetaan marjamääristä, sään mukaisesta pukeutumisesta, lemmikeistä jne.
• Miten wc ja hygienia järjestetään?
• Haluatko, että asiakkaat käyvät myös päätilalla, kuinka opastetaan?

• Onko asiakkaita riittävästi itsepoimintaan? Mitä tehdään, jos sataa joka päivä?

• Säilöntä/pakastus kotona vähenee -> poimitut määrät pienenevät

• Painopiste muuttuu elämysmatkailun suuntaan, käydään useita kertoja kesässä 
poimimassa pieniä määriä. Miten suhtaudut siihen? 

OPASTUS!

Valmiiksi poimitut marjat
• Valmistaudu vastaamaan, miksi ei ole itsepoimintaa

• Poimintatyö on kallista -> marjojen hinta

• Hinnoittele tuotteet oikein (pakkaus ym. kulut)

• Esillepano tärkeää, erilaiset pakkauskoot, selkeät hinnat

• Mitä muuta teillä on tarjolla
• Omia muita tuotteita, naapuritilojen tuotteita, kotieläimiä…
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Mitä tarvitaan?
• Strategia -> mitä tavoittelet, kuinka aiot toimia, että tavoite 

saavutetaan? Kuinka tilamyynti palvelee toimintaasi ja auttaa 
tavoitteesi saavuttamisessa? Millä ehdoilla? 

• Millaiset investoinnit tarvitaan? Hoidanko itse, vai hoitaako toinen 
yrittäjä myynnin?
• Paikoitus, piha kuntoon

• Pakkaamo ja kylmiö, sosiaalitilat

• Myyntipaikka, sisällä vai ulkona
• Remontoidaanko, koko, pintamateriaalit
• Tuleeko myymälä
• Kahvio? 
• Mistä aloitan, kuinka laajennan
• Erilaisia toimivia konttiratkaisuja on
myös saatavilla

Kotieläimet ja muut viihdykkeet, elämys
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Pohdittavaa
• Kuinka tavoitan asiakkaat?

• Mitkä some-kanavat ovat käytössä, kuka päivittää?

• Mitä muita markkinointikeinoja on käytössä?

• Lehti-ilmoitukset, hakukonemainonta

• Nettisivut, opasteet, myyntipaikat, tilan ilme, autot, paidat, lippikset

• Painettu markkinointimateriaali

• Matkailusivustot

• Onko mahdollista tehdä yhteistyötä muiden alueen toimijoiden 
kesken?

Myyntitapahtuma 
Asiakkaan kohtaaminen
• Myyntitapahtuma on ostopäätökseen tähtäävä prosessi, josta 

voidaan erottaa seuraavat vaiheet
• Ensikosketus
• Tarvekartoitus
• Tuote-esittely
• Kysymysten ja vastaväitteiden käsittely
• Kaupan päättäminen
• Jälkihoito

• •Kaksi näkökulmaa
• asiakas saapuu tilalle / tilamyymälään

• Viljelijä menee asiakkaan luo: vähittäismyymälä, ravintoloitsija, 
leipomoyrittäjä
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Ensikosketus
• Asiakas saapuu tilalle, tilamyymälään tai tapaa viljelijän / 

tilan työntekijän

• Muodostuu ensivaikutelma

• Ensivaikutelma on ainutkertainen ja suhteellisen pysyvä

• Asioinnin myöhemmissä vaiheissa sattuvat pienet virheet 
annetaan usein anteeksi, jos ensivaikutelma on onnistunut

Ensikosketus
• Asiakas kohtaa useimmiten ensimmäisenä pihapiirin

• Siisti pihapiiri, houkutteleva tilamyymälä

• Opasteet sekä niiden helppolukuisuus, sijoitus ja näkyvyys

• Tilamyymälässä kalusteiden ja laitteiden taso, tuotteiden 
esillelaitto

• Myyjän saatavuus

37

38



9.2.2021

20

Ensikosketus

• Asiakkaan huomioiminen hänen saapuessaan tilalle / 
tilamyymälään (tervehtiminen, katsekontakti ja nyökkäys)

• •Ensikosketusvaihe pitää sisällään myös keskustelun avaamisen

• –ensimmäisillä sanoilla on suuri merkitys

• ”voinko auttaa?” ”tarvitsetko / tarvitsetteko apua?”

• On tärkeää saavuttaa asiakkaan luottamus heti 
ensikohtaamisessa (jotta voidaan jatkaa palvelua 
tarvekartoitukseen ja mahdolliseen ostopäätökseen asti)

• •Mitkä tekijät vaikuttavat myyjän luotettavuusvaikutelmaan?

Ensikosketus
• Luotettavuusvaikutelma

• Asiantuntemus / auktoriteetti

• Puheen sujuvuus

• Ulkoinen olemus

• Asiakkaan näkökulman ymmärtäminen

• •Toisaalta riippuu myös paljon asiakkaasta, mitä hän myyjän 
luotettavuudessa arvostaa!
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Ensikosketus
• •Myyjän sanattomalla viestinnällä (ilmeet, eleet) on suuri 

merkitys ensimmäisessä kontaktissa asiakkaan kanssa
–Palveleeko myyjä asiakasta vain, koska se kuuluu hänen työnkuvaansa?

–Asenne, hymy, katsekontakti… tärkeitä!

• •Lisäksi vaatetuksella voi olla suuri merkitys aloitustilanteessa
–Tunnistettavuus henkilökunnaksi

–Työntekijöiden / myyjien yhtenäinen vaatetus

Ensikosketus käytännössä
• Asiakas saapuu tilalle noutamaan 

tuoreita mansikoita niistä kertovan 
kyltin valtatien varressa nähtyään. 
Pihapiiri on siisti ja opasteet kertovat 
tilamyymälän / myyntipisteen 
sijainnin. Myyntipisteen myyjä ei ole 
juuri paikalla, mutta myyntipisteessä 
oleva opaste kertoo puhelinnumeron, 
johon asiakas voi soittaa myyjän 
tavoittaakseen. Juuri pellolla ollut 
myyjä kiiruhtaa iloisesti paikalle, 
pahoitellen että asiakas joutui hetken 
odottamaan. Myyjällä on iloisen värinen 
ja puhdas, tilan logolla varustettu t-
paita sekä lippis. Hän avaa keskustelun 
tiedustelemalla asiakkaalta ”miten voin 
olla avuksi?”

• Asiakas saapuu tilalle noutamaan 
tuoreita mansikoita niistä kertovan 
kyltin valtatien varressa nähtyään. 
Pihapiiri on epäsiisti ja asiakkaalta 
vierähtää aikaa havaitakseen, missä 
tilan viljelijä / työntekijä voisi 
päivystää. Hetken pihalla harhailtuaan 
hän tapaa kädet ristissä, purkka 
suussa olevan kiireapulaisen, jota ei 
äkkiseltään olisi tilan työntekijäksi 
tunnistanut. Tämä huikkaa ”mitäs 
sulle?”
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Myyntiprosessi etenee
• Tarvekartoitus

• Tuote-esittely

• Omat myyntiargumentit

(Nämä voi listata valmiiksi)

• Vastaväitteiden käsittely

• A: ”Tämä on aika kallis!”

• M: ”Kyllä, ja se johtuu siitä, 
että olemme jalostaneet 
tuotteen omalla tilallamme 
pitkälle helpottaaksemme 
tuotteen käyttöä asiakkaalle.”

• M: ”Kyllä, koska kyseinen 
lajike on vielä suhteellisen uusi 
ja vähän viljelty. Kysyntä on 
yllättänyt meidätkin.”

Kaupan päättäminen
• Kaupan päättäminen oikeaan aikaan vaatii taitoa

• Tuotteiden esittelyä ja vertailua ei kannata jatkaa liian pitkälle

• Myyjä voi ehdottaa kaupan päättämistä, jos asiakas viestii ostohalukkuutta 
(ostosignaalit)

• Asiakas voi ilmaista ostohalukkuutensa esim. ”milloin te pystyisitte 
toimittamaan tuotteet meille?”

• Myyjän tulee huomata ostosignaali ja johdatella myyntikeskustelu kaupan 
solmimiseen

• Asiakasta EI saa painostaa tekemään ostopäätöstä, VAAN häntä tulee 
auttaa tekemään hänen toiveitaan tyydyttävä ostopäätös
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Kaupan päättäminen

• Päätösvaihe alkaa myös silloin, kun myyjän esittelemät 
tuotteet eivät tyydytä asiakkaan tarpeita

• → on hyväksyttävä se, että asiakas ei aina osta

• → myyjän ei pidä myydä tuotetta, mitä asiakas ei tarvitse

• → väärin perustein myyty tuote luo tyytymättömiä 
asiakkaita

• •Joissakin tutkimuksissa on ilmennyt, että 60 % myyjistä ei 
edes kysy tilausta myyntikeskustelun jälkeen

• 5. Kaupan päättäminen

Kaupan päättämistapoja on useita

•Ostokehotus (esim. kannustus ”Tämä on kyllä hyvä 
valinta”)
•Ostopäätöksen pitäminen selvänä (”laitetaanko koko 
pussillinen?”)
•Vaihtoehtojen antaminen (”otatteko 10 vai 20 kg:n 
erän?”)
•Suostuminen asiakkaan erikoistoiveisiin (”sovitaan 
niin, että muutamme pakkauskoon tarpeidenne 
mukaiseksi”)
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Kuinka sitoutan asiakkaat?

• Vakiasiakkaiden pitäminen on paljon helpompaa ja edullisempaa, kuin 
uusasiakashankinta

• Kuinka saan asiakkaat palaamaan?
• Yritykset elävät pitkäaikaisista asiakassuhteistaan
• Asiakastyytyväisyys ja asiakasuskollisuus ovat

useimmiten merkittävimpiä yrityksen
liiketoimintariskejä alentavista tekijöistä..

Asiakkaat vaihtavat huonon kohtelun, ei hinnan vuoksi.
• Tyytymättömyydestä kerrotaan 5 – 10:lle.
• Ylivoimainen enemmistö jää, jos tyytymättömyyden
syy selvitetään välittömästi.
• Kerran epäonnistuttu, onnistuttava 12 kertaa, ennen
kuin asiakas on tyytyväinen

Menetetty asiakas
• äänestää joskus jaloillaan (26/27)

– 27 lähtevästä asiakkaasta 26 ei anna mitään palautetta,

eikä palaa.

• Uuden asiakkaan hankkiminen kalliimpaa.
– Vanhalle asiakkaalle suosittelu maksaa euron, uuden

asiakkaan hankintaan menee rahaa 10 kertaa enemmän.

Kun asiakas on lähtenyt, niin satsaus oltava 27 kertainen, että 
palaa.
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Kilpailu
• Nykypäivänä tuotteet ja palvelut muistuttavat

toisiaan niin ulkonäöltään, ominaisuuksiltaan kuin
hinnaltaankin.

• Mitä kokonaisvaltaisemmin asiakasta palvellaan, sitä
syvempää asiakassuhteesta voidaan odottaa.

• Asiakasmäärä on yksi tärkeimmistä menestyksen mittareista

Mitä asiakkaasi odottavat? Kysy! Älä tyydy omiin olettamuksiin, vaan 
kysy suoraan, saat heti vastauksen.
Sitoutuneet asiakkaat ovat kiinnostuneita yrityksestäsi, tuotteistasi, 
haluavat kuulla ja kokea enemmän, elää tarinaasi .

Onnea myyntiin ja markkinointiin!
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